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WOUBRUGGE • Kaag en Braassem
neemt grote gezondheidsrisico’s met
het toelaten van steeds meer grote
varkensstallen in Woubrugge. Dat
stelt inwoner Belderbos, evenals
veehouder Maurits Kroes. Laatstge-
noemde runt een manege en dagre-
creatie tussen twee grote varkensbe-
drijven aan de Oudendijkseweg in
Woubrugge.
Deze week maakten zij bezwaar

tegen verdere uitbreiding van de
varkensstallen. Belderbos betoogt
dat niet 40, maar meer dan 90 pro-
cent van de varkens besmet blijkt
met deMRSA-bacterie. Volgens hem
is de mate van varkensstank in de
omgeving een indicatie van de hoe-
veelheid MRSA-bacteriën. Hij zegt
dat moderne luchtzuiveringsinstal-
laties op varkensbedrijven slechts
60 à 70 procent van het fijnstof fil-
teren in plaats van 90 procent, zoals
de varkenshouder betoogt.
De gezondheidsrisico's voor om-

wonenden van grote varkensstallen

zouden zijn aangetoond tijdens een
recent spoeddebat van de Tweede
Kamer. Volgens Belderbos zou de
GGD pleiten voor onderzoek naar

grote veestallen dicht bij bevolkings-
kernen.
Besmetting met de niet te bestrij-

den MRSA-bacterie vindt op veel

manieren plaats. ,,Handen schud-
den kan reeds volstaan om ook
MRSA-drager te worden,’’ zo zegt
Belderbos. Ook meldt hij dat MRSA
honderden meters van grote var-
kensstallen is aangetoond in de
lucht. Zelfs het oppervlaktewater bij
grote stallen is besmet met de resis-
tente bacterie. Zo waarschuwt hij
voor de groente van de volkstuintjes
bij de begraafplaats vanWoubrugge.
Maurits Kroes voegt aan het betoog
van Belderbos toe dat de stankover-
last in Woubrugge de laatste tijd
weer heftig is. Ook heeft hij gecon-
stateerd dat de luchtreinigingsin-
stallatie bij zijn buurman/varkens-
houder het onlangs zes dagen niet
deed. ,,Niemand trok aan de bel,’’ zo
zegt hij.
Wethouder Jan Uit den Boogaard

laat desgevraagd weten dat hij ‘niets
kan’ met de problematiek. ,,Pas bij
aangepaste landelijke wetgeving
kunnen we er iets mee.’’ Die mening
deelt LTO Noord.

ALPHEN • Directeur Jan van den
Bosch is net terug van een rondreis
langs de vijf parken die Beter-uit
heeft. Daar heeft hij de gezinnen
ontmoet die genoten van een gratis
reis. Hij is geschrokken én onder de
indruk. ,,Ik had nooit beseft dat er
zoveel stil verdriet was. Aan de an-
dere kant ben ik er van onder de in-
druk dat deze gezinnen zo dapper
zijn, hun situatie waardig dragen,’’
zegt hij.
Nederlands grootste christelijke

reisorganisatie is in dertig jaar ge-
groeid van één bus vol jongeren
naar bijna 30.000 reizigers. Om dat
te vieren besloot Jan van den Bosch
organisaties en kerken uit te nodi-
gen gezinnen die anders niet op va-
kantie zouden kunnen voor te dra-
gen voor een gratis reis.
Dat heeft hij geweten. ,,Zo veel re-

acties, ik was er gewoon beduusd
van. Dat waren niet allemaal arme
gezinnen, maar uiteindelijk hebben
we tochmoeite gehad om te kiezen,’’
zegt hij. Dertig gezinnen konden,
volledig verzorgd, naar de eigen va-
kantieparken.
Dat er verborgen armoede in de

christelijke doelgroep is verbaast
hem achteraf niet. ,,Het gaat vaak
om grotere gezinnen. Als vader weg-
valt en moeder moet met een uitke-
ring van duizend euro zes kinderen
opvoeden, dan schiet de vakantie er
bij in.’’

ZORGPLICHT
Ook de zorgplicht leeft sterk bij de
families. ,,Ik heb op één van de par-
ken een gezin ontmoet met twee
kinderen in een rolstoel. De ouders
weigeren de kinderen naar een in-
stelling te doen. Wij hebben de kin-
deren gekregen, dus wij moeten
voor ze zorgen, zeiden ze.’’

Er waren situaties bij die hem de
tranen in de ogen bezorgden. ,,Maar
er waren ook mooie momenten. Ik
nam een gezin mee naar het restau-
rant. De kinderen van dat gezin heb-
ben dat aan het hele park verteld. Ze
waren nog nooit in een restaurant
geweest. Had je die gezichtjes moe-
ten zien.’’
Het deed de Alphenaar spontaan

besluiten om blijvend gezinnen met
gratis vakanties te helpen. ,,Niet
meer op zo’n grote schaal, want dat
kunnen we ons niet veroorloven,
maar wel in individuele gevallen. In
onze volgende reisgids zullen we
melden dat organisaties en kerken
nog steeds gezinnen kunnen voor-
dragen.’’
Beter-uit is een gezond bedrijf.

,,Hoewel de groei wat afvlakt,
groeien we nog steeds. We hebben
nu vijf parken en ik denk dat er nog
wel één bij komt.’’ De touroperator
staat op de 27ste plaats in de lijst

met veertig grootste reisorganisa-
ties. ,,En als enige christelijke,’’ be-
nadrukt Jan. Toch zijn het zeker niet
alleen mensen van reformatorische
huize die met Beter-uit reizen, zegt
hij. ,,Wij zijn heel goed in reizen
naar Israël. Veel mensen willen op
zoek naar het Bijbelse Israël, en die
zijn echt niet allemaal kerkelijk.’’
In 1981 was Jan van den Bosch

hoofd jongerenprogramma’s van de
EO - hij presenteert overigens nog
steeds - en hij besloot eens met een
bus vol jongeren op bezoek te gaan

bij jongeren in Hongarije. ,,Ik had
nog nooit een reis georganiseerd.
Maar er kwam een tweede en een
derde en voor we het wisten hadden
we Ronduit Reizen, als onderdeel
van de EO.’’ De toenmalige minister
Brinkman wees hem op de belan-
genverstrengeling en dus werd be-
sloten van Ronduit Beter-uit te
maken, als een zelfstandige onder-
neming. Daar heeft de Alphenaar
nooit spijt van gehad.

HULPFONDS
Iets doen voor mensen die het min-
der goed hebben past wel in de filo-
sofie van Beter-uit. ,,Tenslotte heb-
ben we ook een hulpfonds, dat in de
afgelopen jaren een miljoen euro
heeft uitgekeerd aan projecten voor
kinderen in de Derde Wereld. In
kleinschalige projecten geloof ik
echt. Meer dan in geld overmaken
naar een girorekening. Wij weten
waar elke cent aan is besteed.’’

Beter-uit blijft gratis reizen aanbieden
Kans voor arme gezinnen
Wat begon als een mooi
gebaar vanwege het 30-
jarig bestaan, wordt nu
een vaste gewoonte.
Beter-uit Reizen blijft ge-
zinnen die anders niet op
vakantie kunnen een gra-
tis reis aanbieden.

PETER VAN EIJK

Jan van den Bosch in het call-center van Beter-uit, waar de boekingen binnenkomen. FOTOMARTIN SHARROTT

Jan van denBosch

‘Zoveel reac-
ties, ik was
er gewoon
beduusd van’

In Woubrugge woedt discussie over de gezondheidsrisico’s van var-
kensstallen. ARCHIEFFOTO COR DE KOCK

Grote gezondheidsrisico’s door varkensstallen

ALPHEN

Jonge stalker
dreef ex-vriendin
tot wanhoop
Vroeger op school zou ’ie tot zijn
grote verdriet altijd zijn gepest,
maar in de relatiesfeer kan een 26-
jarige Alphenaar er zelf ook wat van.
Hij dreef zijn ex-vriendin tot wan-
hoop vanaf oktober vorig jaar. Hij
fietste langs haar woning in Alphen,
schreeuwde naar haar, stuurde brie-
ven en sms-te erop los.

De eerste paar weken nadat de
anderhalf jaar durende verkering
vorig najaar uitging, bleef het nog
bij aardige briefjes. Maar gaande-
weg werden de berichten bozer en
dreigender. De vrouw voelt zich nu
‘ontredderd’ en ‘machteloos’, zo
schreef zij de rechtbank. Zij be-
weerde haar opleiding te hebben
moeten staken vanwege de onge-
vraagde en ziekelijke aandacht.
Ook nadat zij verhuisde naar haar

nieuwe vriend, ging de stalking ver-
der. Uiteindelijk greep hij haar op 31
mei in een winkelcentrum bij haar
armen om haar onder de ogen van
voorbijgangers minutenlang door
elkaar te schudden. Omstanders
hoorden haar schreeuwen van
schrik en mogelijk van pijn.
Dat incident vormde de aanlei-

ding van de arrestatie van de Alphe-
naar, die drie dagen in voorarrest
doorbracht. ,,Ik schaam mij diep,’’
zei de Alphenaar. Hij is al in thera-
pie. De offcicier van justitie eiste
onder meer 90 uur werkstraf en
contactverbod met het slachtoffer.
De rechter veroordeelde hem over-
eenkomstig die eis, zij het dat zij de
werkstraf terugbracht tot 70 uur.

BODEGRAVEN-R’WIJK

Peuterspeelzaal
betaalbaar
voor minima
Bodegraven-Reeuwijk gaat in over-
leg met de peuterspeelzalen bekij-
ken of de ouderbijdrage inkomens-
afhankelijk kan worden gemaakt.
Daarmee wordt geprobeerd de laag-
ste inkomens te ontzien.
In iedere kern van Bodegraven-

Reeuwijk moet een peuterspeelzaal
blijven. Ookmoeten de peuterspeel-
zalen verder professionaliseren. Die
ambities spreken b en w uit. Dat
vraagt wel om een intensievere sa-
menwerking van de peuterspeelza-
len onderling en met de kinderop-
vang en het basisonderwijs.
Het pakket dat de peuterspeelza-

len met ingang van 2013 moeten
aanbieden bestaat dan niet uitslui-
tend uit spelen, ontmoeten en ont-
wikkelen. Ook moeten zij eventuele
ontwikkelingsachterstanden van
een peuter signaleren en die achter-
stand zien weg te werken. Dat moet
gebeurenmet twee beroepskrachten
per groep.
In Bodegraven en Nieuwerbrug is

de Stichting Peuterspeelzalen Bode-
graven actief onder de werknaam ‘t
Peuterplein. Die heeft locaties aan
de Eendrachtsweg, het Dronenplein
(Bodegraven) en de Graaf Albrecht-
straat (Nieuwerbrug). Kern Kinder-
opvang Randstad exploiteert het Pa-
pegaaiennest in Reeuwijk-Brug. En
dan zijn er nog drie kleinere peuter-
speelzalen: De Woelwaters (Waar-
der), De Woelige Schuur (Driebrug-
gen) en ‘t Smurfje (Reeuwijk-Dorp).
Deze drie ‘kleintjes’ krijgen hulp van
de grotere speelzalen.


